Pro user
functionaliteiten en
handleiding

Beste klant
Bedankt om gebruik te maken van de PRO versie van countroll®!
In de volgende pagina’s zal er worden toegelicht wat de mogelijkheden zijn van de applicaties als PRO
klant. Zowel basis functionaliteiten als meer geavanceerde acties komen aan bod.
Indien u na het bekijken van de documentatie nog vragen heeft, mag u ons steeds contacteren.

Wat zijn de functionaliteiten voor PRO users
•

Overzicht van al uw rollen

•

Mogelijkheid tot uitbreiding naar andere assets

•

Zoeken, filteren, sorteren en exporteren van uw overzicht

•

Toegang tot alle individuele rol- en bekledingsgegevens:
•
tijdlijn
•
etiketgegevens
•
inspectierapporten
•
technische fiches
•
technisch plan

•

Bewerk de kerneigenschappen en voeg rolbeschrijvingen toe

•

Maak een tijdlijn door handmatige gebeurtenissen toe te voegen

•

Upload foto’s en andere documenten naar gebeurtenissen (drag & drop)

•

Identificeer zelf uw rollen

•

Voeg een fysieke locatie toe aan rollen

•

Beheer de countroll® toegang van gebruikers binnen uw bedrijf en voeg nieuwe gebruikers toe
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Web portaal – Inlog pagina
Navigeer met een browser naar: https://app.countroll.com

Link naar de FAQ sectie
op de countroll® website

Taal selecteren
Ingegeven wachtwoord zichtbaar
maken
Registreer procedure voor nieuwe
gebruikers

Nieuw wachtwoord instellen via
email

Web portaal – Overzichtspagina
Verwelkoming

Algemene zoekfunctie

Bedrijfsnaam selecteren
Taal selecteren

Overzichtspagina
Detailpagina
Scannen QR-code

Filteren
zoekresultaten
Selectie asset type
Sorteren kolommen
Filteren kolommen

Zoekresultaten

Admin pagina
FAQ pagina
Profiel pagina
Afmelden

Paginering
Exporteren resultaten
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Web portaal – Overzichtspagina
Algemene zoekfunctie
De algemene zoekfunctie stelt je in staat om binnen de gefilterde zoekresultaten gericht te zoeken naar
tekst of waarden om op die manier een rol terug te vinden.
Zo kan je ondermeer zoeken naar een nummer of een beschrijving die voorkomt in een van de kolommen.
• “driver”: toont alle roller waar in de beschrijving driver voorkomt
• “123”: toont alle roller waar een afmeting overeen komt met 123 maar eventueel ook een
beschrijving

Begrippen waar kan worden op gezocht:
• diameter, lengte, hardheid
• rol beschrijving, type bekleding
• countroll® ID, klant rol nummer
• bestel order nummer, verkoopsorder nummer, leveringsnummer, facturatie nummer
De enige beperking is dat de zoekopdracht uit minstens 3 karakters moet bestaan.
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Web portaal – Overzichtspagina
Bedrijfsnaam selecteren
Grotere bedrijven worden vaak opgesplitst in verschillende entiteiten. Binnen het countroll® systeem
worden deze voorgesteld als verschillende bedrijven/sites. Het komt erop neer dat elke site zijn eigen
rollen kan beheren. Elke site kan dan ook bepalen of ze op de gratis countroll® versie blijven of
overschakelen op de PRO versie.
Om te veranderen van site, klik je rechts bovenaan op de bedrijfsnaam. Je kiest vervolgens de site
waarmee je wil werken. U hoeft niet uit te loggen, de pagina past zich onmiddellijk aan.

Taal selecteren
De taal binnen het countroll® web portaal wordt dynamisch aangepast. Selecteer een taal en alle
begrippen op het scherm worden automatisch in de geselecteerde taal getoond.
Momenteel worden het Engels, Nederlands en Frans ondersteund. Naar de toekomst toe kan dit worden
uitgebreid naar gelang de nood aan andere talen.
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Web portaal – Overzichtspagina
Filteren zoekresultaten
Naast de algemene zoekfunctie is het ook mogelijk om rollen (of assets in het algemeen) te zoeken op
basis van een aantal voorgedefinieerde parameters:
•
•
•
•

standaard locatie: de locatie waar de asset zich operationeel zou moeten bevinden
huidige locatie:
de locatie waar de asset zich momenteel fysiek bevindt
asset type:
het asset type is standaard rollen maar kan ook een ander type zijn
laatste bijgewerkt: het moment waarop de asset de laatste keer is gewijzigd

Klik op een van de filters en selecteer één of meerdere parameters. De filter titel zal oranje kleuren wat wil
zeggen dat de selectie voor die filter veranderd is maar nog niet actief. Klik vervolgens de op de knop Filter
om de filters ook effectief toe te passen op het overzicht.
Eenmaal de filter toegepast, zal de filter titel opnieuw wit worden en worden de zoekresultaten gefilterd
op basis van de gemaakte selectie. In het voorbeeld hieronder worden de rollen gezocht die als standaard
locatie PU hebben.
Deze filters worden bewaard bij het uit- en weer inloggen in het web portaal.
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Web portaal – Overzichtspagina
Selectie asset type
Het countroll® platform is ontwikkeld voor het beheer van rollen. In een bedrijf zijn er vaak ook nog tal van
andere asset types aanwezig. Ook deze types kunnen worden beheerd door middel van het countroll®
platform. Asset type is tevens een van de voorgedefinieerde filters.
Per klant kunnen asset types worden geactiveerd/gedeactiveerd. Dat is ook de reden waarom we
verschillende tabs hebben voorzien voor deze asset types. Op die manier wordt het beheer ervan
overzichtelijker. Zoeken, filteren en sorteren gebeurt op elk van de types afzonderlijk. Bent u op zoek naar
een sleeve met ID M14 maar staat u nog op de tab van rollen, dan is het mogelijk dat er met de algemene
zoekfunctie geen resultaten worden gevonden. Het volstaat dan om op de tab sleeve te klikken om wel
resultaten te zien.
Aan elk asset type zijn ook andere eigenschappen verbonden. Voorbeelden van asset types zijn: rollen,
sleeves, machines, kleppen, kogellagerhuizen, hijsbanden, onderdelen, … Zo heeft een machine de
eigenschappen: merk, type, fabrikant, serienummer, bouwjaar, vermogen, voedingsspanning, …
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Web portaal – Overzichtspagina
Sorteren kolommen
Het overzicht van de rollen kan worden gesorteerd door op de kolom titel te klikken. In sommige gevallen
kan het interessant zijn om te sorteren op ID, andere keren op laatst bijgewerkt. De standaard sortering is
oplopend op countroll® ID.
Druk je op een kolom dan zullen de resultaten oplopend worden gesorteerd op die kolom. Naast de kolom
verschijnt een pijltje omhoog. Druk je nogmaals op de kolom dan zullen de resultaten aflopen worden
gesorteerd op die kolom. Naast de kolom verschijnt een pijltje omlaag. Bij een derde keer klikken op de
kolom titel zal de standaard sortering worden weergegeven.
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Web portaal – Overzichtspagina
Filteren kolommen
Het aantal zoekresultaten kan nog worden verkleind door gebruik te maken van de filtering op kolommen.
Elke kolom heeft net onder de kolom titel een filter veld. Dit kan een vrij tekst veld zijn of een dropdown lijst
met mogelijke waarden. Een dergelijke filter kan op 1 of meerdere kolommen worden toegepast.
Deze filters worden niet bewaard bij het uit- en weer inloggen in het web portaal.
Enkele voorbeelden:
• Alle rollen waarvan de klant rol ID begint met GL en waar een Monkal rolbekleding op ligt

• Alle rollen waarvan de klant rol ID begint met GL en een gemeten beklede diameter hebben >=120
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Web portaal – Overzichtspagina
Exporteren resultaten
De zoekresultaten kunnen worden geëxporteerd naar Excel of CSV. Hierbij zal rekening worden gehouden
met de toegepaste filters.

Paginering
Met deze knoppen kan je bepalen hoeveel resultaten je op 1 blad wenst te zien. Met behulp van de
navigatieknoppen kan er vooruit of achteruit worden genavigeerd in de resultaten.

Zoekresultaten
De zoekresultaten worden getoond op basis van alle zoekfuncties en filters. Door op een rol te klikken,
zullen de details van deze rol worden getoond in een detailpagina. Een uitzondering hierop is de datum
onder Laatst bijgewerkt. Hierop klikken zal de detailpagina openen van de desbetreffende gebeurtenis.

Klik op een rol om de detailpagina
hiervan ze te openen
Klik op de datum om onmiddellijk
de details van de (gefilterde)
gebeurtenis te openen
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Web portaal – Detailpagina
Na het vinden van een rol via de overzichtpagina, kan je details bekijken door op de rol te klikken. Op de
detailpagina kan je bovenaan ook rechtstreeks zoeken naar een countroll® ID. De geopende rollen worden
als tab-bladen weergegeven waardoor je eenvoudig tussen verschillende rollen kan navigeren.

Op de detailpagina van een rol staan bovenaan ook een aantal tabs, waarvan de 2 eerste de belangrijkste
zijn voor het rollen management system:
• Info&Documenten
• Tijdslijn

Info&Documenten
De tab Info&Documenten bevat alle info over de kern van de rol:
• de eigenschappen
• klant rol ID
• locatie
• documenten
• identificatie
• …

De eigenschappen kunnen door de klant worden aangepast door op de knop Editeren te klikken. Indien
een rol niet meer gebruikt wordt, kan deze uit het platform worden verwijderd door tijdens het editeren te
klikken op Permanent deactiveren. De rol kan dan op geen enkele manier opnieuw actief worden gezet.
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Web portaal – Detailpagina
De locatie van een rol wordt op verschillende manier bijgehouden:
• GPS coöordinaten van de smaprthone
• standaard locatie
• huidige locatie
Telkens de QR-code van een rol met een smartphone wordt gescand, zullend e GPS-coördinaten van de
smartphone automatisch worden bijgehouden. Deze coördinaten zijn onderaan links op de
Info&Documenten tab zichtbaar. Door op het  icoontje te klikken, zal de locatie worden weergegeven in
google maps.

De standaard en huidige locatie worden getoond in het midden van het scherm. Rollen dienen manueel te
worden gekoppeld aan een locatie met behulp van de smartphone app (scannen van de barcode/QR-code)
of via het web portaal (selecteren uit de lijst). De lijst van locaties wordt beheerd op de Admin pagina.

12

Web portaal – Detailpagina
Uploaden van bestanden kan zowel door de klant als door de rolbekleder worden gedaan. De rolbekleder
zal automatisch bestanden uit het ERP systeem uploaden naar countroll®. Een voorbeeld hiervan is het
technisch plan.
De klant kan zelf ook bestanden uploaden via drag&drop. Deze bestanden kunnen ook in folders worden
geplaatst. De bestanden worden geüpload in de folder die op dat moment open staat.

Tenslotte zijn er aan de rechterzijde nog een aantal items terug te vinden:
• identificatie van de rol: welke QR-code is gekoppeld aan de rol
• laatste herbekleding gebeurtenis: met de bijhorende documenten en een link naar de
gebeurtenis op de tijdslijn
• laatste kwaliteit gebeurtenis: met de bijhorende documenten en een link naar de gebeurtenis
op de tijdslijn
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Web portaal – Detailpagina
Tijdslijn
In tegenstelling tot Info&Documenten bevat de Tijdslijn gebeurtenissen die veranderen over de tijd heen.
Zo kan een rol gemonteerd of gedemonteerd worden in een productielijn.Een rol kan de ene keer worden
herbekleed en de andere keer geslepen. Bij een kwaliteitscontrole kan een rol in eerste instantie uitstekend
zijn maar bij een volgende controle kwalitatief minder zijn.
Er bestaan een heel aantal types gebeurtenissen:
• gemonteerd en gedemonteerd
• gelinkt en ontkoppeld
• herbekleed en herslepen
• mechnisch hersteld
• kwaliteitscontrole
• ander
De tijdslijn is opgebouwd uit gebeurtenissen van deze types. Ze zijn geordend zodat de meest recente
bovenaan staan. Elke gebeurtenis heeft ook een aantal eigenschappen, gerelateerde items en documenten.
• De eigenschappen geven een beschrijving van de gebeurtenis (wie heeft wat wanneer gedaan).
Deze eigenschappen kunnen verschillend zijn per type gebeurtenis.
• Gerelateerde items zijn vaak nummers of ID’s van documenten die naar de gebeurtenis verwijzen.
Typishe gerelateerde items zijn bestelorders, leveringsnummers, factuurnummers, …
Deze nummers kunnen ook ingegeven worden bij de algemene zoekfunctie om rollen te vinden.
• De documenten van een gebeurtenis zijn in tegenstelling tot de documenten bij Info&Documenten
steeds gelinkt aan de gebeurtenis. Een rolbekleder zal vanuit zijn ERP automatisch volgende
documenten kunnen koppelen aan zijn herbekleed gebeurtenis: inspectierapport, technisch fiche,
etiket gegevens, balanceerrapport, …
Gebeurtenis

Eigenschappen

Gerelateerde
items

Documenten
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Tijdslijn

Web portaal – Detailpagina
Gebeurtenissen kunnen zowel via de smartphone app als met het web portaal worden toegevoegd. Klik
hiervoor op de knop Gebeurtenis toevoegen +. Een pop-up venster verschijnt waarin waarin in eerste
instantie het type gebeurtenis moet worden ingegeven en vervolgens de eigenschappen.
Onderaan kan worden gekozen of de gebeurtenis privé of publiek moet zijn:
• privé: enkel de klant ziet de gebeurtenis op de tijdslijn
• publiek: zowel de klant als de rolbekleders zien de gebeurtenis
Uiteraard zullen verschillende klanten nooit mekaars rollen of gebeurtenissen kunnen zien!

Eenmaal de gebeurtenis is aangemaakt, kunnen er opnieuw via drag&drop documenten worden geüpload bij
deze gebeurtenis.

15

Web portaal – Scannen QR-code
Het scannen van de QR-code van een rol is een functionaliteit die oorspronkelijk geïmplementeerd was
voor de smartphone applicatie. In sommige gevallen bleek het echter nuttig om ook in het web portaal
over deze functionaliteit te beschikken. De performantie ligt ecter niet op hetzelfde niveau als bij de
smartphone applicatie. Veel hangt af van de kwaliteit van de camera.
Klik op het icoontje Scannen QR-code en geef de toestemming dat het countroll® web portaal de camera
van uw device mag gebruiken. Vervolgens houdt u de de QR-code zo stil mogelijk voor de camera en zoekt
u de juiste afstand om scherp te stellen. Wanneer de QR-code wordt herkend, zal de detailpagina van de
rol worden geopend.
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Web portaal – Admin pagina
De Admin pagina bevat het beheer van 3 items die betrekking hebben tot uw organisatie:
• het beheer van locaties
• het beheer van countroll® gebruikers en hun rechten
• het beheer van het countroll® abonnement

Locaties
Locaties zijn binnen countroll® vooraf gedefinieerde plaatsen/posities waar ook een QR-code of barcode
kan worden aan gekoppeld. Voorbeelden van zo een plaats of positie kunnen zijn:
• gebouwen op een site
• ruimtes binnen een gebouw
• posities in een machinelijn
• stock plaatsen voor rollen of assets in het algemeen
Indien deze locaties reeds bestaande barcodes/QR-codes hebben, kunnen deze hergebruikt worden
binnen countroll®. Of je kan ook nieuwe codes toekennen. Het koppelen van een barcode/QR-code aan
een locatie dient te gebeuren met de smartphone applicatie omdat hiervoor de camera nodig is. Het
aanmaken van nieuwe locaties of het beheren ervan gebeurt in het web portaal.
Druk voor het aanmaken van een nieuwe locatie op de knop Voeg nieuwe locatie toe. Voor het toevoegen
van een nieuwe locatie onder een bestaande, druk je op de  knop naast de bestaande locatie.
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Geef nu de naam in van de locatie, eventueel ook een beschrijving en bepaalde eigenschappen.
Druk tenslotte op Aanmaken om de nieuwe locatie te creëren.

Je kan de locatie ook verplaatsen of op een ander (sub)niveau plaatsen. Klik daarvoor op een locatie en
houd de knop ingedrukt; ondertussen verplaats je de locatie naar boven of onder en laat de knop los op
de juiste positie.
De naam van de locatie veranderen doe je door op het  icoontje te drukken. Tenslotte kan je ook de
details van de locatie zien en eventueel aanpassen. Daarvoor druk je op de  knop.

De locatie eigenschappen aanpassen doe je door op de knop Editeren te drukken, de wijzigingen in te
geven en te bewaren door op Klaar te drukken. Met drag&drop kan je bestanden of foto’s over een locatie
uploaden.
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Web portaal – Admin pagina
Gebruikers en rechten
Op de pagina Gebruikers en rechten wordt een overzicht getoond van alle gebruikers binnen uw bedrijf
die reeds een countroll® account hebben aangemaakt. Ook het feit of het account nog actief is en welke
rechten de gebruikers hebben, worden getoond.
Momenteel is deze pagina voornamelijk bedoeld om gegevens te kunnen raadplegen. De ontwikkeling is
echter lopende om als administrator van uw bedrijf de accounts te kunnen beheren:
• accounts activeren/deactiveren
• nieuwe gebruikers rechtstreek toevoegen in het web portaal
• de rechten van gebruikers instellen
Deze rechten zullen in eerste instantie zijn: Admin, full access, read-only. Meer details hierover volgen
later.
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Web portaal – Admin pagina
Abonnement
De pagina Abonnement geeft de info weer die binnen countroll® bijgehouden wordt over uw bedrijf en
over het huidige abonnement. Dit is ook de pagina waar u zelf het PRO abonnement kan stop zetten.
Veel klanten sluiten een PRO abonnement af voor langere periode dan een maand. Deze pagina geeft
voorlopig enkel de informatie weer die geldt voor de komende maand. Deze info zal naar de toekomst toe
ook worden verbeterd.
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Web portaal – FAQ pagina
Via een FAQ sectie op de website van countroll® (www.countroll.com) hebben we geprobeerd om een
antwoord te bieden op de meest gestelde vragen. Zowel vanop de Inlog pagina als onder het icoontje van
FAQ pagina ligt er een link naar die FAQ sectie.

Web portaal – Profiel pagina
Op de profiel pagina kan u de details van uw account beheren en uw wachtwoord wijzigen.
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Android – App downloaden
De countroll® app is momenteel enkel beschikbaar voor Android.
Je kan deze downloaden via de Google Playstore:
• Zoek naar de term countroll
• Selecteer countroll – smart monitoring system for rollers
• Installeer en open de app

Android – Inlog scherm
Het account om in te loggen in de Android app is hetzelfe als voor het web portaal.
Selecteer eerst de taal, geef vervolgens de account gegevens in en klik op Inloggen.

Taal selecteren

Account aanmaken
Wachtwoord opnieuw instellen
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Android – Home scherm
De roller management functionaliteiten zijn hieronder in het oranje aangeduid en zullen meer in detail
worden besproken. Onder de menu knop (3 puntjes rechts bovenaan) zit onder ander de functionaliteit
om uit te loggen.

Scan ID

Manueel
Initialiseren


countroll® label
kopiëren

Scan ID: het scannen van een QR-code/barcode van een rol of positie om zo de details
ervan te kunnen raadplegen
Manueel initialiseren: de klant kan ook zelf rollen/assets toevoegen aan het systeem met
behulp van de countroll® QR-codes
countroll® label kopiëren: een label kopiëren zonder een nieuwe countroll® ID aan te
maken
Admin: het beheer van locaties en het koppelen van barcodes/QR-codes aan een locatie

Admin

Link asset aan locatie: het manueel koppelen van een rol/asset aan een bestaande locatie
Link asset aan
locatie
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Android – Scan ID

Scan ID

De Scan ID functionaliteit stelt de gebruiker in staat om de QR-code of barcode van een rol of een locatie
te scannen. De details van een rol kunnen op verschillende manieren worden opgevraagd:
• scannen van de QR-code:
Bij het openen van Scan ID is de camera standaard geactiveerd.
Het volstaat om de QR-code voor de camera te houden (even
zoeken naar de focus) en de profiel pagina van de rol zal
automatisch worden geopend.
• manueel ingeven van de QR-code:
De QR-code of barcode kan ook manueel worden ingegeven.
Geef de code in in het veld Serienummer en druk vervolgens op
de knop 
• manueel ingeven van de countroll® ID:
Standaard is de knop countroll® rol ID geselecteerd. Je kan nu in
het veld eronder de countroll® rol ID ingeven; de C van
countroll® staat er reeds. Druk tenslotte op de knop Verder gaan
om de profiel pagina van de rol te openen.
• manueel ingeven van de klant rol ID:
Klanten geven vaak een eigen nummering aan hun rollen.
Aangezien de klant daar beter mee vertrouwd is, geven we ook
de optie om daarop te zoeken.
Klik op de knop klant rol ID en geef de ID in die je zoekt. In het
voorbeeld hiernaast is de rol ID gl001 ingegeven. Druk tenslotte
op de knop Verder gaan om de profiel pagina van de rol te
openen.

De bovenstaande acties leveren allemaal hetzelfde resultaat op:
de profiel pagina van de rol zal worden geopend.
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Android – Scan ID
Profiel pagina
De profiel pagina wordt getoond na het scannen van een rol/asset. Het is de smartphone versie van de
Info&Documenten pagina op het web portal.
• De pagina bevat de eigenschappen en gerelateerde documenten van de
rol kern.
• Naast de rol hebben ook locaties een profiel pagina waar de details
vermeld staan. De standaard en huidige locatie zijn links naar deze
profiel pagina’s.
• Ook de locatie waar de QR-code voor het laatst gescand is, wordt
getoond met het  icoontje ernaast om de locatie te bekijken op
Google Maps.
• Met deze knoppen kan de tijdslijn worden bekeken of kan de rol
worden gekoppeld aan een locatie.
• Onderaan de pagina staan de gerelateerde documenten, eventueel in
een folder structuur.

Bestanden/foto’s/audio uploaden



Bestand uploaden geslaagd

Bestanden/foto’s/audio uploaden, is heel eenvoudig:
• klik hiervoor eerst op het  icoontje naast de root folder (of een andere folder)
• kies wat u wenst te uploaden
• neem bvb. een foto
• de foto wordt geüpload naar het cloud platform
• er wordt een bevestiging getoond op het scherm en de foto is onmiddellijk beschikbaar
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Android – Scan ID
Tijdslijn pagina
Druk op de knop Tijdslijn op de profiel pagina om het overzicht van de gebeurtenissen te tonen. Deze
staan chronologisch geordend, de meest recente bovenaan. Druk op een gebeurtenis om de details en
gerelateerde documenten te zien. Op die manier kan u voor een herbekleed gebeurtenis het
inspectierapport raadplegen dat door de rolbekleder werd geüpload.

Gebeurtenissen toevoegen
Een gebeurtenis toevoegen, gebeurt als volgt:
• ga naar de tijdslijn en druk op het + icoontje onderaan rechts
• selecteer het type gebeurtenis
• vul de verschillende velden in
• kies onderaan of de gebeurtenis privé of publiek is
• druk op de knop Gebeurtenis bewaren
Een privé gebeurtenis zal enkel voor de klant zichtbaar zijn op de tijdslijn.
Een publieke gebeurtenis zowel door de klant als de rolbekleders.

Bij een gebeurtenis kunnen
ook bestanden/foto’s/audio
worden geüpload.
Klik hiervoor opnieuw op het
 icoontje rechts onderaan.
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Android – Scan ID
Locaties linken/ontkoppelen
Zoals reeds vermeld in het hoofdstuk van het web portaal, onderscheiden we 2 types locatie:
• standaard locatie: de locatie waar de asset zich operationeel zou moeten bevinden
• huidige locatie:
de locatie waar de asset zich momenteel fysiek bevindt
Vanop de profiel pagina van een rol/asset kunnen beide locaties worden ingesteld of aangepast:
• klik op de knop Link standaard/huidige locatie
• scan de QR-code/barcode van de locatie of geef de naam in in het veld serienummer
• er verschijnt een melding dat het linken gelukt is
Om te ontkoppelen, klik eenvoudigweg op de knop Ontkoppel standaard/huidige locatie

Een snellere manier om rollen/assets te linken aan een locatie, is via de knop Link asset aan locatie
(zie verderop in dit document)
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Android – Manueel initialiseren
De klant heeft de mogelijkheid om zelf rollen toe te voegen aan het countroll® systeem. Hij kan hiervoor
QR-codes aankopen bij countroll®. Deze labels zijn speciaal ontwikkeld voor industriële toepassingen
(bestand tegen hoge temperature, chemische producten zoals solventen en kras- en slijtagebestendig).
Voor locaties kunnen wel eigen labels worden gebruikt (QR-codes of barcodes).
Hoe een nieuwe rol aan te maken?
• klik in het Home scherm op Manueel initialiseren
• kies onder de rubriek Nieuwe countroll® ID het asset type dat u wenst toe te voegen
(standaard is dit een rol) en druk op Volgende
• vul de velden in waarvoor u gegevens heeft; het veld klant rol ID kan interessant zijn omdat u
hier later kan op zoeken
• in het volgende scherm zal de QR-code worden gescand; indien die QR-code reeds gebruikt is,
zal hierover een melding komen. U kan ervoor kiezen om de QR-code te herinitialiseren. In dat
geval zal de link met de vorige rol/asset worden verbroken
• wanneer de rol aangemaakt is, zal de tijdslijn worden getoond met in de titel bovenaan de
nieuwe countroll® ID vermeld.

Op het eerste scherm van Manueel initialiseren staat ook een rubriek Bestaande countroll® ID. Deze
functionaliteit is ondertussen vervangen door countroll® label kopiëren op het Home scherm en zal op
termijn worden verwijderd uit Manueel initialiseren.
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Android – countroll® label kopiëren

countroll® label
kopiëren

Deze functionaliteit zat voorheen vervat in Manueel initialiseren maar heeft nu een eigen knop gekregen
op het Home scherm. Deze functionaliteit doet wat de naam zegt: je kan een bestaande QR-code
kopiëren naar een nieuw. Deze toepassing kan handig zijn om een bestaande rol/asset te voorzien van 2
labels: één aan elke kant.
Opnieuw is het kopiëren van een countroll® label heel eenvoudig:
• selecteer countroll® label kopiëren op het Home scherm
• scan de originele QR-code (of geef de countroll® ID manueel in)
• scan de nieuwe QR-code
• een bevestinging wordt getoond dat de nieuwe QR-code gekoppeld is aan de rol/asset
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Android – Admin

Admin

De Admin functionaliteit slaat op de administratie of het beheer van locaties op Android:
• raadplegen bestaande locaties
• aanmaken nieuwe locaties
• QR-code/barcode koppelen aan een locatie
Raadplegen bestaande locaties
Om de bestaande locaties te kunnen bekijken, volstaat het om op de knop in het Home scherm te
klikken. De locaties op het hoogste niveau worden getoond. Klik op de naam van een locatie om
eventueel onderliggende niveaus ook te tonen.
De locaties waar de knop Initialiseren naast staan, zijn nog niet gekoppeld aan een QR-code/barcode (zie
rubriek hieronder QR-code/barcode koppelen aan een locatie).
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Android – Admin
Aanmaken nieuwe locaties
Locaties kunnen ook worden aangemaakt op Android. Het verplaatsen van locaties naar een subniveau is
echter enkel beschikbaar op het web portaal.
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Android – Admin
QR-code/barcode koppelen aan een locatie
De locaties waar de knop Initialiseren naast staan, zijn nog niet gekoppeld aan een QR-code/barcode.
• druk op de knop Initialiseren
• vul eventueel ontbrekende velden aan of voeg de huidige GPS coördinaten toe
• scan de QR-code/barcode van de locatie
• er wordt ook meteen gevraagd of u een rol/asset aan deze locatie wil linken
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Android – Link asset aan locatie
Link asset aan
locatie

Een rol/asset kan aan een locatie gelinkt worden via de functionaliteit Link asset aan locatie vanop het
Home scherm:
• klik op de knop Link asset aan locatie
• scan de QR-code van de rol (of geef de ID manueel in)
• scan de QR-code van de locatie (of geef de ID manueel in)
• de rol is nu gelinkt aan de locatie
Asset scannen
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